
 

 
 

 

 

 

 لتنميــة وتطوير المرأةمنظمـة زينب 

 

  9002التقرير الســنوي 

 

في ســياق  تنفيذ خطتها االستراتيجية   9002قامت المنظمـة بتنفيذ عدة برامج وأنشـطة  خالل العام 

المتمثلة في تقويـة ورفع قدرات المرأة في كافة المجاالت خاصة النساء والمتضمنـة ألهداف المنظمة 

التقليدية المختلفة ورفع درجة وعيهن ودعم  جهود المرأة  العاملة من أجل تأمين العامالت في القطاعات 

طالع بالدور المنوط بالمرأة كجزء فاعل في ضمصادر الدخل واكتساب المهارات العملية والقيادية واال

 .المجتمع 

المجتمع المدني  في عـدة لقاءآت تنويريـة وورش عمل  مع منظمات  9002خالل العام وقد شـاركت المنظمة 

وقدمت وناقشت قضايا تهم المجتمع والمرأة بصفة خاصـة مثل قضايا الصحة االنجابية وموت الوالدة 

ومكافحة ختان االناث وزواج القصـر  ومحاربة مرض االيدز والتوعيـة بالبيئة والصحة العامـة  ونفذت 

ات من النسـاء عق السودان ومـد المزارومحاربة الجهل وخفض مستوى األمية في شر برامج تثقيف الناخبين

وصيانة بعض راتهن ومدهن بأدوات الزراعة اليدوية البسيطة دوالبذور المحسـنة ورفع قبمعينات العمل 

المدارس وحفز تعليم البنات في المناطق التقليدية التي تمنع تعليم البنات عند سـن المراهقـة  خاصة في 

 .المدارس المختلطة ورفع الوعي بأهمية التعليم والحقوق االسـاسية للمرأة 

 

من فصول المدارس  بالتعاون مع منظمة التنمية الكندية بصيانة عدد  9002كذلك قامت المنظمة في العام 

 .بمنطقة القضارف وجعل البيئة المدرسية جاذبة لألوالد والبنات

برنامج دعم النساء المزارعات من الريفيات في  –الفاو  -كما نفذت بالتعاون مع منظمة  االغذية والزراعة 

التقانة ورافق  منطقة القضارف وتم توفير بعض البذور المحسنة بالتعاون مع وزارة الزراعة واالرشاد ونقل

 .ذلك برنامج توعوى للنساء المزارعات في مناطق حول مدينة القضارف 



كذلك نفذت منظمة زينب برنامج رفع الوعي بمضار ختان االناث والعمل مع كافة  أطراف المجتمع المعنية 

في  .  J.A CLARKمنظمة  وذلك بالتعاون مع لوقف هذه الممارسـة  لما لها من آثار سالبة على حياة البنات

 .منطقة القضارف ايضا 

وطرحت أهمية   9002في نوفمبر من العام  كما شاركت رئيسـة المنظمة في مؤتمر  المناخ الذي انعقـد بكوبنهاجن

خاصة المزارعات  في القطاع التقليدي  باعتبارهن لمرأة العاملـة ووجهة نظـر اتضمين أى اتفاق يتم التوصل اليه 

 .من غذاء العالم % 00التقلبات المناخية فيما ينتجن األكثر تضررا من 

 


